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دليل عملى

حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع

(ادماج النوع االجتماعى فى مالية الدولة ب�سكل موؤ�س�سى)

                   اإعداد 

    د. حممد البنا

 اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم االقت�صاد واملالية العامة
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بني  امل�صاواة  باعتبار  ر�صميا  الدوىل  املجتمع  اعرتاف  منذ  عقود  م�صت 

منا�صب  توىل  عن  بعيدة  املراأة  ظلت  اأن  بعد  االن�صان،  حقوق  اأحد  النوع 

العمل،  فى  الرجل  من  اأقل  اأجر  على  وحت�صل  باحلكومة،  قيادية 

االعمال. مزاولة  على  قدراتها  من  حتد  وتقاليد  عادات  اأ�صرية  وتعي�س 

فهل تقوم اجلهات احلكومية بانفاق مواردها بطريقة تعمل على ت�صييق الفجوات 

املراأة؟ �صد  التمييز  �صور  وازالة  والرجل  املراأة  بني  واالجتماعية  االقت�صادية 

منتظم،  ب�صكل  اأو  الر�صمية،  بالقطاعات  يعملن  الالئى  الن�صاء  من  قليلة  اأعداد 

الفقر. �صبح  عن  البعادهن  تكفى  ال  دخول  على  يح�صلن  منهن  والعامالت 
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ما الذي �سوف جتنيه من هذا الدليل؟

التكلفة واملنفعة:

اإىل  اإليها ويعود  اأنه �صيلتفت  100 دوالر، فهل تعتقد  اأن راأى بيل جيت�س ورقة نقدية فئة  اإذا ت�صادف 

الوراء وينحني كي يلتقطها؟

االإجابة بالقطع هي اأنه لن ي�صحي بوقته ولن ي�صغل باله بهذه القيمة اأو املنفعة ال�صئيلة.

اأما اإذا وقعت عيناه على كتاب بعنوان: “كيف توؤثر الثقافة الوطنية على الثقافة التنظيمية لفروع �رشكته”، 

ف�صوف مي�صي 30 �صاعة على مدى اأ�صبوع كامل يف قراءة هذا الكتاب! ملاذا؟

واإدارة  القرارات  اتخاذ  على  قدراته  من  تزيد  املهارات،  من  قدرا  ويك�صبه  معارفه،  اإىل  ي�صيف  الأنه 

اأعماله بكفاءة.

بداية �سوف يكلفك هذا الدليل 24 �ساعة على مدى 3 اأيام

اأما الفائدة فهي:

• �صتك�صب مهارة وقدرة على قراءة وفح�س اأرقام املوازنة العامة(النفقات العامة) من منظور النوع 	

االجتماعي و�صت�صاهم فى اعداد تقرير عن اأو�صاع املراأة فى اجلهة التى تعمل بها.

•  �صتكون قادرا على االإجابة عن االأ�صئلة االآتية:	

o هل مت مراعاة احتياجات واأولويات النوع االجتماعي عند و�صع وتنفيذ ال�صيا�صات املالية؟

o  هل راعت املوازنة عند توزيع املخ�ص�صات االختالفات بني املراأة والرجل من حيث االحتياجات

والقدرات؟

o ما هو اأثر تنفيذ الربامج وامل�رشوعات واالعتمادات على كل من املراأة والرجل؟
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حمتويات الدليل

مقدمة. 1

ور�سة العمل(1). 2

• ملاذا املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي؟	

ملاذا املوازنة من منظور النوع؟ [

نقاط الدخول جلعل املوازنة م�ستجيبة للنوع [

اأ�صباب احلاجة اىل موازنة م�صتجيبة للنوع [

تعرف على اأهم الفجوات النوعية فى م�رش [

االأهداف االمنائية لالألفية [

هل ميكن للموازنة العامة اأن ت�صاهم فى �صد الفجوات النوعية وحتقيق االأهداف االمنائية لالألفية؟ [

تعرف معنا على ال�صورة االجمالية للنفقات العامة فى موازنة 2009/ 2010 [

و�صع مفهوم عملي للموازنة امل�صتجيبة للنوع [

اأهداف مبادرة املوازنة امل�صتجيبة للنوع فى م�رش [

ور�سة العمل (2). 3

كيف ميكن اإدماج النوع االجتماعي يف املوازنة العامة عمليا؟ •

مفهوم حتليل املوازنة امل�صتجيبة للنوع [

ملاذا حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعى ؟ [

مراحل حتليل املوازنة امل�صتجيبة للنوع [

القائمون بالتحليل [

طرق حتليل املوازنة امل�صتجيبة للنوع االجتماعى [

م�صتويات حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعي [

حتليل املوازنة اأحد متطلبات اإدماج النوع فى املوازنة ب�صكل موؤ�ص�صي ـ تدريب عملى [

تدريب  [
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ور�سة العمل(3). 4

عنا�رص حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع •

اأوال : فح�ص ال�سيا�سات العامة [

اأهمية حتليل ال�صيا�صات العامة للقطاع •

عنا�رش حتليل ال�صيا�صات العامة للقطاع •

االأبعاد املختلفة لتحليل ال�صيا�صات •

تدريب عملي ـ م�صفوفة تقييم اآثار ال�صيا�صة •

ق�صية للمناق�صة  •

ثانيا : تق�سيم النفقات [

الغر�س من تق�صيم النفقات من منظور النوع االجتماعي •

تدريب على تقييم امل�رشوفات/ االعتمادات •

ثالثا : تقييم الربامج/ امل�رصوعات [

اأهداف تقييم الربامج / امل�رشوعات •

الت�صل�صل الهرمي لعنا�رش الربنامج/ امل�رشوع •

تعريف عنا�رش الربامج/ امل�رشوعات •

خطوات تقييم الربامج / امل�رشوعات من منظور النوع االجتماعي •

منوذج حتليل برنامج تنظيم االأ�رشة •

منوذج تقييم الأحد برامج ال�صندوق االجتماعي للتنمية •

تدريب عملى •

ق�صية للمناق�صةـ   كيف ميكن اال�صتفادة من حتليل النوع لتح�صني وزيادة فاعلية حتقيق االأهداف؟ •
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يوفر هذا الدليل مادة تدريبية تزود املتدربني باملهارات االأ�صا�صية الالزمة لتحليل املوازنة العامة من منظور النوع 

االجتماعي، ومن ثم امل�صاهمة يف بناء القدرات الب�رشية الالزمة لتدعيم مبادرة املوازنة امل�صتجيبة للنوع يف م�رش.

كما يتميز هذا الدليل باإف�صاح املجال لال�صتفادة من خربات املدربني وممار�صات املتدربني يف اإثراء الدليل وتطويره 

املمار�صات. وتنوع  اخلربات  هذه  ثراء  �صوء  وفى  التقييم  حمل  القطاع  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  التطبيق  عند 
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اأهمية الدليل:

االجتماعى،  • النوع  منظور  من  العامة  املوازنة  وحتليل  لفح�س  ومتكامالً  مب�صًطا  منهًجا  الدليل  هذا  يوفر 

ويبني اإىل اأي مدى يتم اأخذ النوع االجتماعى فى االعتبار عند اإعداد وتنفيذ ومتابعة املوازنة العامة للدولة 

من قبل اجلهات امل�صئولة (وزارة املالية والوزارات االأخرى).

خطوة اأوىل فى �صبيل اإعداد تقرير اجلهات باأو�صاع املراأة فى القطاع واأثر اخلدمات احلكوميه على اأو�صاعها  •

االقت�صادية واالجتماعية.

ملن هذا الدليل؟

اإىل امل�صوؤولني عن اإعداد املوازنة باجلهات احلكومية.. 1

املهتمني بق�صايا النوع االجتماعي من الربملانيني ومنظمات املجتمع املدين.. 2

الغر�ص من هذا الدليل:

• الغر�س النهائي من الدليل هو بناء القدرات وم�صاعدة اجلهات يف اإعداد تقرير يو�صح مدى مراعات احتياجات 	

واأولويات املراأة عند �صياغة وتنفيذ ال�صيا�صات وتخ�صي�س املوارد، وبيان اأثر تنفيذ الربامج وامل�رشوعات 

واالعتمادات على املراأة وهل حدث تغري يف اأو�صاعها اأم ال؟ وما مدى هذا التغري؟

• اجراء تدريبات على كيفية فح�س ال�صيا�صات العامة، وتقييم النفقات العامة، وتقييم الربامج وامل�رشوعات 	

واخلدمات التي تنفذها الوزارات من منظور النوع االجتماعي، واإىل اأي مدى تعك�س احتياجات واأولويات 

املراأة، واالآثار املرتتبة عليها.

• للنوع، 	 امل�صتجيبة  املوازنة  عليها  تبنى  التى  العلمية  احلقائق  بني  جتمع  تدريبيه  مادة  للمدربني  يوفر 

والتدريبات العملية على التحليل باأبعاده املختلفة. 
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ور�سة العمل (1)

ملاذا املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي؟

ي�ستهدف هذا اجلزء اال�ستفادة من خربات امل�ساركني يف ور�ص العمل يف بيان اأهمية اإدماج بُعد 

النوع االجتماعي يف املوازنة العامة للدولة من خالل ممار�ساتهم العملية يف االإدارات احلكومية 

وتوفري اخلدمات العامة.
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• مبا اأن: 	

هناك فجوات نوعية و�صور متييز �صد املراأة.

• ومبا اأن: 	

اإعداد املوازنة ال يراعي احتياجات واأولويات املراأة.

• ومبا اأن: 	

الدخل  من  عالية  ن�صبة  واالإيرادات  النفقات  متثل  حيث  النا�س؛  حياة  على  موؤثرة  املوازنة 

القومي.

فاإن:  •

مراعاة احتياجات واأولويات النوع االجتماعي يزيد من فاعلية النفقة وي�صاعد فى حتقيق 

االن�صاف للمراأة.
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ملاذا املوازنة من منظور النوع؟

ملاذا يجب اأن تهتم اجلهات احلكومية بق�صايا النوع االجتماعى؟

هناك عدة اأ�صباب لذلك:

توجد فجوات نوعية كثرية تعك�س التمييز �صد املراأة، كما فى الفجوة بني البنني والبنات فى ن�صبة االلتحاق  [

باملدار�س مثال.

هناك اإختالف فى اإحتياجات املراأة/ البنات، عن الرجل/ االأوالد نتيجة الأ�صباب بيولوجية (احلمل والوالدة)،  [

واأ�صباب اجتماعية وثقافية، وعادة ما يتم جتاهلها عند ت�صميم ال�صيا�صات والربامج وو�صع املخ�ص�صات.

والتقاليد)،  [ (العادات  الوطنية  بالثقافة  تتعلق  الأ�صباب  الرجل  من  اأكرث  الفقر  فخ  فى  للوقوع  عر�صة  املراأة 

وفر�س العمل والطالق والرتمل واالإعالة.
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نقاط الدخول جلعل املوازنة م�ستجيبة للنوع

اإذا اأردنا للموازنة العامة اأن تعك�ص اإحتياجات واأولويات كل من املراأة والرجل، فالبد اأن يتم ذلك عرب كل 

خطوات ومراحل اإعداد املوازنة العامة.

الدراك ذلك: •

ناق�س ال�صوؤال التاىل: [

خالل اأى مرحلة ميكن من وجهة نظرك حتليل م�رشوفات واإيرادات املوازنة؟ •

يف �سوء خرباتك: [

ما هي اأهم نقاط الدخول جلعل املوازنة م�ستجيبة للنوع.

مراحل اإعداد املوازنة:. 1

تقدمي املقرتحات – طلب االعتمادات – اإقرار املخ�ص�صات – التنفيذ – املتابعة والتقييم.

زيادة م�صاركة املراأة فى اإعداد املوازنة. 2

اأخذ اإحتياجات واأولويات املراأة/ الرجل فى االعتبار عند طلب االعتمادات، اأو عند متابعة التنفيذ؟. 3

اإجراء تقييم جلودة اخلدمات املقدمة ور�صا النا�س عنها؟. 4

فح�س مدى وجود م�صاواة يف فر�س و�صول املراأة/ الرجل اىل اخلدمات العامة.. 5
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اأ�سباب احلاجة اىل موازنة م�ستجيبة للنوع

من وجهة نظرك:

ماهى االأ�صباب التى تربر اإدخال بعد النوع االجتماعى فى املوازنة العامة؟ •

وهل هناك حاجة اىل ذلك ؟ •

من فضلك ساهم معنا فى إجراء هذا التدريب:

غري موافقغري حمددموافقاالأ�سباب وراء املوازنة امل�ستجيبة للنوع

1 – املوازنة العامة تتعامل مع االأ�رشة كوحدة واحدة.

2 – تتباين اإحتياجات واأولويات االن�صان ح�صب النوع.

3 – تختلف فر�س احل�صول/ اأو الو�صول اىل اخلدمات العامة 
باإختالف النوع االجتماعى.

4 – يختلف تاأثري اخلدمات العامة على الرجل/ املراأة.

5 – الت�صارك املراأة ب�صكل كاف فى اإعداد املوازنة.

6 – اال�صتهداف يزيد من فاعلية وكفاءة النفقات العامة.

7 – اأغلب الفئات الفقرية من الن�صاء.

�صع 10 درجات اأمام كل عن�رش فى اخلانة التى متثل راأيك. •

العمود الذى يح�صل على 40 درجة فاأكرث يعك�س وجهة نظرك. •
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تعرف على اأهم الفجوات النوعية فى م�رص

حققت م�رص تقدما فى جمال حت�سني االأحوال املعي�سية لل�سكان: •

متو�صط دخل الفرد فى م�رش  =  1580$ عام 2007. [

تعترب م�رش من البلدان متو�صطة الدخل فى ال�رشيحة الدنيا.

    (الرتتيب على م�صتوى العامل 111)

دليل التنمية الب�رشية   =  (0.708) تنمية ب�رشية متو�صطة.  [

متو�صط عمر الفرد  =  اإناث (73�صنة)، ذكور(69�صنة). [

ن�صبة املتعلمني بني الكبار:  =  71 %(2005). [

كيف تختلف هذه االجنازات من منظور النوع االجتماعى؟ •

نسبة املتعلمني )15 سنة فأكثر(.. 1

•	% اإناث    =   59.4 

ذكور  =   83 % 	•

متو�صط الدخل املكت�صب (تعادل القوة ال�رشائية). 2

اإناث  =  $1635 (2005) •

ذكور  =  $720024 (2005) •

•  % الن�صبة  =  23 

ن�صبة االإناث الالئي يعملن فى الوظائف القيادية 9 %من االجماىل (2005). •

ن�صبة االناث الالئي يعملن فى الوظائف الفنية واملهنية 30 % من االجماىل (2005). •

 يتم حتديث البيانات مع الوقت، كما قد يوفر املدرب (اأو املتدربني) موؤ�رشات اإ�صافية •

 امل�صدر: تقرير التنميه فى العامل ، البنك الدوىل، 2009 •
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االأهداف االمنائية لالألفية

من  [ اأدنى  حد  حتقيق  اىل  ترمى  ثمانية  اأهداف  بتحقيق  تعهدت م�رش �صمن 189 من قادة العامل عام 2000 

التنمية بحلول عام 2015.

العامة، امل�صاواه بني اجلن�صني،  [ الفقر واجلوع، وحت�صني ال�صحة  تتعلق هذه االأهداف االمنائية بالق�صاء على 

اال�صتدامة البيئية.

يتباين التقدم الذى مت اإحرازه فى م�رش �صواء فيما بني املحافظات وبع�صها اأو فيما بني الريف واحل�رش، اأو  [

املراأة والرجل.

يف �صوء اجلدول التايل حدد اجلهات احلكومية التي ميكن اأن تلتزم بتحقيق بع�س االأهداف االإمنائية للتنمية؟  [

وما هى الربامج / امل�رشوعات التى تقرتحها لذلك؟
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اأهداف التنمية لاللفية

(وبع�ص املوؤ�رصات عن م�رص)

الهدف االأول:

الق�صاء على حدة الفقر واجلوع:

ن�صبة ال�صكان حتت خط الفقر القومى 19.6 % (2005).

الهدف الثانى:

حتقيق التعليم االبتدائى ال�صامل:

.(% %)، ذكور (93  ن�صبة االإملام بالقراءة والكتابة(15 – 24 �صنة): اإناث (81 

الهدف الثالث: 

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة:

.% ن�صبة البنات اىل البنني فى التعليم االبتدائى = 93 

% معدل الن�صاء اىل الرجال ممن يعرفون القراءة والكتابة (15 – 24 �صنة): 86.4 

الهدف الرابع:

خف�س ن�صبة وفيات االأطفال.

الهدف اخلام�ص:

حت�صني ال�صحة االجنابية: 

معدل وفيات االأمهات لكل 100 األف مولود حى 59 (2005).  

ن�صبة حاالت الوالدة التى تخ�صع ال�رشاف طبى 74.2 (2005).  

الهدف ال�ساد�ص: 

مكافحة فريو�س نق�س املناعة واملالريا.

الهدف ال�سابع:

�صمان اال�صتدامة البيئية.

الهدف الثامن:

تطوير �رشاكة عاملية من اأجل التنمية.

امل�صدر: تقرير عن التنميه الب�رشية فى م�رش ، املعهد القومى للتخطيط ،2008
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كيف ميكن للموازنة العامة اأن ت�ساهم فى 

�سد الفجوات النوعية

وحتقيق االأهداف االمنائية لالألفية؟

الفئة امل�ستفيدةالن�ساط/ امل�رصوفات

بناء مدر�صة اإبتدائى/ اإعدادى للبنات فى اإحدى قرى ال�صعيد.) 1

اإن�صاء مراكز ل�صحة اال�رشة فى املناطق ال�صعبية باملدن.) 2

ر�صف طريق يربط قرى اأحد املراكز باملركز والعا�صمة.) 3

تغطية م�رشف مير باإحدى القرى اأو املدن.) 4

اإدخال ال�رشف ال�صحى فى اإحدى القرى اأو املدن.) 5

اإن�صاء مراكز �صباب فى االأحياء ال�صعبية.) 6

اإقامة مراكز للتدريب والتاأهيل.) 7

حتويل فرع اإحدى اجلامعات احلكومية اىل جامعة م�صتقلة.) 8

اإفتتاح فرع جلامعة االأزهر – فرع البنات باإحدى املحافظات.) 9

ماهى امل�رشوعات التى تفيد املراأة مبا�رشة ؟

-

-

 -

ماهى امل�رشوعات التى تفيد الرجل فقط ؟

-

-

-

ماهى امل�رشوعات التى تفيد االأ�رشة ككل؟

-

-

 -
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تعرف معنا على ال�سورة االجمالية

للنفقات العامة فى موازنة 2009/ 2010 

(باملليون جنيه)

قطاعات الن�ساط

2010/2009
2009/2008

%قيمة

319.137100356.844االجماىل العام 
113.92935.797.127اخلدمات العامة

22.8317.221.719الدفاع واالأمن القومى 
15.6515.013.808النظام العام و�صئون االأمن العام

25.4528.020.975ال�صئون االقت�صادية 
1.0560.3994.0حماية البيئة

15.9194.913.494ال�صحة 
12.8704.011.159ال�صباب والثقافة وال�صئون الدينية

41.28312.936.047التعليم 
63.28419.8127.228احلماية االجتماعية

6.8622.214.293االإ�صكان واملرافق املجتمعية

ناق�س من وجهة نظرك وفى �صوء خربتك العملية مايلى:

املوازنة العامة تعك�س اإحتياجات واأولويات املجتمع بطريقة موؤ�ص�صيه ودقيقه. . 1

توجد اآليات حمدده كى تعك�س املخ�ص�صات واالعتمادات لكل جهة، احتياجات فئات املجتمع.. 2

قيّم منط تخ�صي�س املوارد (توزيع االعتمادات) من منظور التنمية الب�رشية. . 3

تعك�س اإعتمادات املوازنة احتياجات واأولويات النوع االجتماعى.. 4

�صوف ت�صاعد موازنة 2010/2009 على حتقيق االأهداف االمنائية للتنمية.. 5
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تدريب

طاملا اأن املوازنة العامة تتعامل مع االأ�رشة كوحدة واحدة وال تفرق بني املراأة والرجل  فاأنها ال متيز �صد املراأة.

ناق�ش مدى �سحة اأو خطاأ العبارات االتيه مع بيان تاأثريها على اأو�ساع املراأة:

تقوم وزارة التربية والتعليم ببناء مدارس للبنني ومدارس للبنات بناء على االحتياجات واالولويات لكل . 1
نوع.

املستشفيات العامة متاحة لكل أفراد األسرة دون متييز.. 2

مراكز الشباب مفتوحة لكل من هم في سن الشباب دون تفرقة حسب النوع.. 3

تتمتع البنات بكل اخلدمات التى تتيحها مراكز الشباب مثل االوالد متاما.. 4

يوفر الصندوق االجتماعي للتنمية قروضه للشباب دون أية قيود متى توفرت الضمانات والقدرة على إدارة . 5
املشروعات.

الدورات التدربيية التي تعقدها الوزارة للترقيات ال تضع أية شروط متعلقة بالنوع.. 6

تعكس املشروعات والبرامج وطلب االعتمادات التي تقدمها اجلهات احتياجات أفراد اجملتمع دون أي متييز . 7
من حيث النوع.
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و�سع مفهوم عملي للموازنة امل�ستجيبة للنوع

يف �صوء الفجوات النوعية التي تواجه املراأة يف م�رش. •

وعلى �صوء اإدراكك لدور املوازنة العامة يف حياة النا�س. •

ما الذي تعنيه املوازنة املستجيبة للنوع؟

وما الذي ال تعنيه؟

�سوء  ويف  نظرك،  وجهة  يعك�ص  للنوع،  امل�ستجيبة  للموازنة  وعملي  حمدد  تعريف  اأكتب 

خرباتك العملية:
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املوازنة امل�ستجيبة للنوع تعني:

فح�س ال�صيا�صات املالية واملوازنة العامة من منظور النوع االجتماعى الأن لها تاأثريات خمتلفة على كل نوع. •

بيان اأثر املتغريات املالية (النفقات وااليرادات العامة)، على العدالة النوعية، وهل توؤدى اىل حت�صني (اأم زيادة  •

االأمر �صواء)، اأو�صاع املراأة الفقرية، واملهم�صة.

حتليل الأوجه ال�رشف (االعتمادات/ امل�رشوفات)وم�صادر االيرادات فى املوازنة العامة من منظور النوع  •

االجتماعى.

اإنعكا�صات املوازنة(النتائج واالآثار)على حياة وم�صتوى معي�صة املراأة والبنات باملقارنة مع الرجل  • حتديد 

واالأوالد.

اإحداث تغيري فى منط تخ�صي�س املوارد (املخ�ص�صات واالعتمادات)، ومنط حت�صيل االيرادات مبا ي�صاعد  •

فى حت�صني اأحوال املراأة.

املوازنة امل�ستجيبة للنوع ال تعني:

ال تعني موازنة م�صتقلة باملراأة/ البنات، لكنها موازنة ت�صتجيب الحتياجات واأولويات النوع االجتماعي.  •

% من النفقات لكل نوع، ولكنها توؤكد على  •  50 ،% التتطلب تخ�صي�س مبالغ حمددة اأو ن�صبة معينة 50 

�رشورة االهتمام باحتياجات واأولويات املراأة كما الرجل.

قد ال حتتاج اىل زيادة املخ�ص�صات اأو االعتمادات بقدر ما توؤكد على اإعادة حتديد االأولويات واإعادة توجيه  •

الربامج داخل كل قطاع.
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اأهداف مبادرة املوازنة امل�ستجيبة للنوع فى م�رص

الغايه النهائيه :

امل�صاعدة فى الق�صاء على كافة �صور التمييز �صد املراأة، وفى �صد الفجوات  النوعيه، لتح�صني االو�صاع االقت�صاديه 

واالجتماعيه للمراأة فى املجتمع من خالل ادخال بُعد النوع االجتماعى فى ال�صيا�صات املاليه واملوازنة العامة

االأهداف العامة :

امل�صتوى . 1 على  الفقر  مكافحة  فى  وامل�صاعدة  للمراأة،  واالإن�صاف  العدالة  حتقيق  نحو  احلكومة  �صعى  تدعيم 

القومى خا�صة بني الفئات املهم�صة وعلى راأ�صها املراأة، 

االأهداف . 2 جتاه  بالتزاماتها  والوفاء  العام،  االإنفاق  فاعلية  حت�صني  يف  املعنية  واجلهات  الوزارات  جهود  دعم 

االإمنائية للتنمية و�صد الفجوات النوعية.

معاونة وزارة املالية فى تطبيق اأ�صاليب متطورة الإعداد املوازنة مثل موازنة الربامج واالداء وزيادة م�صتوى . 3

�صفافية املوازنة  وحتقيق فاعلية التكاليف.

خمرجات املبادرة:

اإعداد  تقرير �صنوى حول ال�صيا�صات احلكومية وخم�ص�صات املوازنة التى ت�صاعد فى �صد الفجوات النوعية، وحتد 

من التمييز �صد املراأة، وتبني اإجنازات احلكومة فى هذا ال�صاأن، مبا يعزز من تطوير م�صئولية احلكومة نحو حتقيق 

العدالة النوعية.
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ور�سة العمل (2)

كيف ميكن اإدماج النوع االجتماعي يف املوازنة العامة عمليا؟

حتليل املوازنة من منظور النوع
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اذا كانت املوازنة امل�صتجيبة للنوع و�صيلة لتحقيق العدالة وامل�صاواة النوعية، فان حتليل املوازنة ميثل نقطة 

البدايه فى ادماج النوع فى املوازنة ب�صكل موؤ�ص�صى وعملى، من خالل القاء ال�صوء على الفجوات و�صور 

التمييز واالثار واالنعكا�صات اخلا�صة مبالية الدولة على املراأة.
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مفهوم حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع

املق�سود بتحليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع هو:

فح�س ال�صيا�صات املاليه وموازنة الدولة باالعتماد على البيانات الكمية املتاحة لبيان اأوجه التمييز �صد املراأة  •

وقيا�س الفجوات، ثم فهم اأ�صبابها وكيفية حدوثها ( فح�س كيفى) وتقدمي املقرتحات الالزمة ملواجهتها.

يعترب حتليل املوازنة اأداة لتقييم ال�صيا�صات املالية وكيفية تخ�صي�س االعتمادات واأ�صلوب انفاقها من منظور  •

النوع االجتماعى.

يجيب حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعى على اال�سئلة التالية:

هل احتياجات املراأة حمل اهتمام عند حت�صيل االإيرادات وعند توزيع املخ�ص�صات؟ [

هل يتنا�صب حجم املوارد التي يتم تخ�صي�صها لالإنفاق على املراة مع احتياجات واأولويات املراأة؟ [

ما هو اأثر الربامج/ امل�رشوعات على حياة املراأة باملقارنة مع الرجل؟ [

اأهداف التحليل:

يساعد حتليل املوازنة في الكشف عن االختالالت، وصور عدم العدالة، وأشكال التمييز ضد املرأة سواء . 1
عند تخصيص وتوزيع املوارد أو عند حتصيل اإليرادات، ووضع السياسات املالية.

فهم الظاهرة وتفسيرها وبيان أثرها على التنمية ) التحليل الكيفى(.. 2

اقتراح سياسات وبرامج ملعاجلة هذه الفجوات وصور التمييز لتحقيق العدالة.. 3

مساعدة اجلهات فى اعداد تقارير دوريه حول أوضاع املرأة فى القطاع، وأثر اخلدمات احلكوميه على أوضاعها . 4
االجتماعيه واالقتصاديه.
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ملاذا حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعى ؟

يرتبط جناح مبادرة املوازنة امل�صتجيبة للنوع مبا حتدثه من تغيريات يف ال�صيا�صات املالية واملوازنة العامة نحو . 1

حتقيق اأهداف العدالة واالإن�صاف للمراأة من خالل:

مكافحة الفقر بني الن�صاء. [

مواجهة الفجوات النوعية. [

الق�صاء على �صور التمييز �صد املراأة. [

تتطلب التغريات املطلوبة اإعادة تخ�صي�س املوارد لتحقيق هذه االأهداف، وتطوير اأداء وتنفيذ الربامج/ امل�رشوعات . 2

اأوتنفيذ االعتمادات بطريقة خمتلفة، وذلك على النحو التايل:

زيادة املخ�ص�صات يف املوازنة. [

حت�صني نوعية اخلدمة. [

اإعادة تخ�صي�س املوارد وفق اأولويات العدالة النوعية. [

و�صيلة الإدخال منظور النوع االجتماعي بطريقة حتقق العدالة واالإن�صاف للمراأة عند:. 3

و�صع ال�صيا�صات املالية. [

اعداد وتنفيذ وتقييم املوازنة العامة. [

تقدمي اخلدمات العامة. [

حت�صيل االإيرادات. [
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القائمون بالتحليل

ميكن اإجراء حتليل ال�سيا�سات واملوازنة عن طريق عدة جهات:

مقدمي اخلدمة واجلهات املنفذة (الوزارات اأو االإدارات والهيئات).. 1

اخلدمات . 2 وجودة  مالءمة  مدى  تقييم  وي�صتهدف  اال�صتطالع  قوائم  خالل  من  ذلك  ويجري  امل�صتفيدون، 

املقدمة.

الباحثون املتخ�ص�صون ومنظمات املجتمع املدنى والربملانيون.. 3

فريق عمل ي�صم العنا�رش ال�صابقة.. 4

يف �سوء جتربتك العملية:

اأي اجلهات اأقدر على تقييم ال�صيا�صات وفح�س املوازنة خالل املرحلة احلالية؟
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طرق حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى  

اأنواع التحليل:

حتليل كمي : . 1

يبني لنا التحليل الكمي:

ما الذي يحدث؟ [

وملن يحدث؟ [

ميثل التحليل الكمي نقطة بداية يف حتليل النوع. •

يبني التحليل الكمي ما الذي يحدث، وملن يحدث؟  •

يوفر موؤ�رشات عن اأهمية ونطاق ق�صايا النوع. •

ي�صمح باإجراء مقارنات تطبيقية بني املراأة والرجل. •

رغم اأن التحليل الكمي يوفر حقائق، اإال اأنها يجب اأن يتم تف�صريها وحتليلها و�صفيا (كيفيًا) قبل اال�صتفادة  •

بها.

حتليل وصفي )كيفي( : . 2

ي�رشح لنا التحليل الو�صفي:

كيف حتدث االأ�صياء؟ [

وملاذا حتدث؟ [

ي�صاعد التحليل الو�صفي على فهم كيف وملاذا حدث �صيء ما. •

يوفر فح�ًصا وتف�صرًيا للوقائع والنتائج. •

ي�صاعد يف تف�صري البيانات الكمية، وحتديد نوع البيانات املطلوبة. •

وال يعد حتليل النوع االجتماعي مفيدا يف فهم اأبعاد النوع االجتماعي يف املوازنة و�صبل اإدماج النوع فيها وحتقيق 

اأهداف العدالة وامل�صاواة، ما مل يحدث تكامل بني التحليل الكمي والنوعي.
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حتليل النوع االجتماعي 

يف املوازنة

حتليل كمي

ماذا حدث ؟

ملن حدث ؟

حتليل و�سفي

كيف حدث ؟

ملاذا يحدث ؟

فهم الظاهرة وتف�سريها

ت�سميم �سيا�سات

وتقدمي مقرتحات 

لعالج امل�سكلة 

وحتقيق العدالة

حت�سني االأحوال 

املعي�سية لل�سكان ككل
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م�ستويات حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعي

يتم اجراء حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعي على ثالثة م�ستويات:

م�ستوى ال�سيا�سات:. 1

هل يتم مراعاة تباين االحتياجات واالأولويات للنوع االجتماعي عند �صياغة ال�صيا�صات املالية (قوانني وقرارات 

واإجراءات).

م�ستوى املوازنة:. 2

هل يتم تخ�صي�س املوارد (وحت�صيل االإيرادات) من منظور النوع االجتماعي مبا يحقق العدالة واالإن�صاف للمراأة؟

م�ستوى اخلدمات العامة (الربامج وامل�رصوعات). 3

مدى فاعلية امل�رشوفات، واالآثار املرتتبة عليها، واملنافع الناجتة عنها، من منظور النوع االجتماعي.
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حتليل املوازنة 

من 

منظور النوع

ت
عا

و
رص

مل�
/ ا

ج 
م

ربا
ال

م 
يي

تق ة
م

عا
ت ال

وفا
رص

�
مل

م ا
تق�سي

فح�ص ال�سيا�سات املالية
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تدريب عملى

للنوع امل�ستجيبة  املوازنة  حتليل   - عملى  دليل   



املالية وزارة 
32

حتليل املوازنة اأحد متطلبات اإدماج النوع فى املوازنة ب�سكل موؤ�س�سي

كيف ميكن اإدماج النوع فى املوازنة ب�صكل موؤ�ص�صي وم�صتمر؟ •

هناك 7 عنا�رش اأو متطلبات اأ�صا�صية. •

إدراك أهمية قضايا النوع االجتماعى فى حتقيق فاعلية املوازنة )خاصة فاعلية وعائد . 1
االنفاق العام(:

النوع  • ح�صب  العمل  فر�س  تباين  ب�صبب  العام  االنفاق  من  املجتمع  اأفراد  اإ�صتفادة  فى  اإختالفات  هناك 

واختالف امل�صوؤليات واحلقوق، وعدم ت�صاوي فر�س الو�صول اىل اخلدمات.

اإدراك اأهمية جهود التنمية املوجهة اإىل الفئات املهم�صة خا�صة املراأة والتغلب على القيود التى تواجهها مل لها  •

من مردود كبري على م�صتوى معي�صة اأفراد االأ�رشة.

االلتزام بتناول قضايا املرأة فى عمليات املوازنة:. 2

فى  • االجتماعي  النوع  اعتبارات  الدماج  كاف  غري  لكنه  �رشوريا،  النوع  ق�صايا  باأهمية  الوعى  يكون  قد 

املوازنة.

يرتبط حدوث التغيري عندما يكون هناك اإلتزام بالت�صدى لق�صايا النوع فى عمليات املوازنة. •

اإدراك اأهمية حتقيق العدالة فى تخ�صي�س املوارد ومردودها على االأ�رشة واملجتمع. •

التخل�س من القيود التى حتول دون و�صول املراأة للخدمات اأو �صنع القرارات. •

رصد الفجوات وصور التمييز ضد املرأة:. 3

اخلدمات  • اإىل  – الو�صول  امل�صئوليات  احلقوق-  العمل-  فى  املراأة  فر�س  حول  الراهن  الو�صع  ت�صخي�س 

وربط اإحتياجاتها باأهداف املوازنة.

حتليل البيانات ونتائج الدرا�صات حول النوع االجتماعى. •
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بناء القدرة على اإجراء حتليل النوع االجتماعى:. 4

توفري البيانات امل�صنفة ح�صب النوع وحتليلها وتف�صريها مبا يوفر جمموعة من البدائل لكيفية تنفيذ الربامج  •

وال�صيا�صات مبا يفيد املراأة كما الرجل ويزيد من م�صاركتها فى االعمال.

البدء باإجراء التحليل على م�صتوى ال�صيا�صات التى توؤثر على االأفراد ب�صكل عام، مثل مناق�صة بع�س القوانني  •

اأو القرارات اأو النظم (نظام الدعم – نظام التاأمينات االجتماعية) التى توؤثر على حياة املراأة وقدرتها.

اإجراء التحليل على امل�صتوى اجلزئى �صواء قطاعيا اأى على م�صتوى القطاع (الزراعة – ال�صباب – ال�صحة)  •

اأو على م�صتوى امل�رشوع اأو الربنامج داخل كل قطاع.

اإظهار اأوجه التمييز فى مو�صوعات اأو ق�صايا معينة مثل التعليم – ال�صحة - امل�صاركة فى العمل – �صكان  •

الريف واحل�رش، ومن ثم بيان اأ�صباب التمييز ووجود فجوات نوعية.

تنمية قدرات بع�س العاملني باجلهات احلكومية اأمر �رشورى لتحويل وترجمة النتائج املرتتبة على التحليل  •

اإىل اإجراءات وم�رشوعات وقرارات وبرامج فى اجلهات التابعة لهم.

لي�س من ال�رشورى اأن يكون كل اأفراد اجلهة اأو االدارة قادرون على اإجراء التحليل، فاخلطوات املهمة 	 

هى:

o .االدراك اأو الوعى باأن االختالف فى النوع يوؤثر على خمرجات (عائد) اأى م�رشوع

o .طرح ت�صاوؤالت منا�صبة حول و�صع النوع فى اإطار عمل اجلهة

o  املعلومات وجمع  االأبحاث  واإجراء  بالنوع  املتعلقة  الفنية  الق�صايا  فى  مبتخ�ص�صني  اال�صتعانة 

و�صياغة ال�صيا�صات.

اال�ستفادة من نتائج حتليل النوع فى اأعمال اجلهة:. 5

اال�صتفادة بنتائج التحليل فى �صياغة ال�صيا�صات والربامج. •

ت�صميم خطة عمل لتنفيذ املقرتحات وتقليل الفجوات التى تدخل فى اإهتمام اجلهة، مثل: ر�صد القيود التى  •

حتول دون الو�صول اىل اخلدمات واإعداد برامج للتخل�س من التمييز �صد النوع، اأو حتديد اأن�صبة لكل من 

املراأة والرجل للم�صاركة فى االن�صطة – اأو غري ذلك من الو�صائل التى تقلل من الفجوة النوعية.
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تكوين نظام للمتابعة والتقييم الأثر الربامج على النوع:. 6

اأهم �صوؤال حول اأى برنامج اأو خدمة تقدمها احلكومة هو: -

هل اأحدث الربنامج اأو امل�رشوع تغيريا فى حياة النا�س امل�صتهدفني اأو املحتملني؟ •

حتديد االثار على حياة كل من املراأة والرجل. •

تقدمي معلومات لتربير التغيري فى اإجتاه ال�صيا�صات اإذا ماكان االأثر �صلبيا اأو اإيجابيا على املراأة والرجل. •

اأن ي�سمح نظام املتابعة والتقييم للموؤ�س�سة بتقييم ما اإذا كان الن�ساط يوؤدى اىل تقليل الفجوة من حيث املنافع  •

بني املراأة والرجل.

اإعداد تقرير ب�سكل منتظم عن نتائج التحليل ومقرتحات الت�سدي للم�ساكل املتعلقة بالنوع . 7

والربامج املقرتح تطبيقها:

ومدى  • والرجل  املراأة  على  الربامج  اأثر  عن  القرارات  متخذي  اإىل  املعلومات  تو�صيل  التقرير  ي�صتهدف 

االختالف فى هذا االأثر.

وبرامج  • اأن�صطة  على  التعديالت  باإدخال  ت�صمح  التى  هى  القرار  متخدى  اإىل  املعلومات  نقل  اأو  تو�صيل  اإن 

اجلهة ملقابلة اإحتياجات كل من املراأة والرجل ب�صكل عادل.

اإن هذه اخلطوة االأخرية تبداأ دورة جديدة يف �صبيل جعل ق�صايا النوع عملية موؤ�ص�صية ولكن ب�صكل اأكرث  •

فاعلية وحقيقى ومبنى على اأ�ص�س وتغذية عك�صية من الواقع.
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تـــــــدريب

 Worksheet
مدى اإلتزام اجلهة باإدماج النوع فى الن�ساط وقدراتها املوؤ�س�سية

العنا�رص 

االأ�سا�سية
االآلية العملية املطبقة

املقرتحمدى توفر االآلية

1. الوعى واالدراك
ال�صيا�صة املالية/ الر�صالة 

اإدراك العاملني بال�صيا�صة

2. االلتزام

تطبيق ال�سيا�سة؟

• خطة العمل الدماج النوع فى العمل	

• هل هناك خطة عمل؟	

هل هناك جهة اأو اأ�سخا�ص م�سئولني؟

• حتديد امل�صئولية 	

• الدوافع 	

• دعم وت�صجيع العاملني	

االلتزام:

• حتديد امل�صئوليات 	

• امل�صتوى املوؤ�ص�صى امل�صئول	

3. ر�صد الفجوات 
و�صور التمييز

تدريب العاملني على حتليل النوع:

• هل هناك جلنة م�صئولة	

• التدريب على اإثارة االأ�صئلة	

• البيانات املتاحة عن النوع	

4. بناء القدرات 
على حتليل النوع

هل هناك �سخ�ص فنى اأو جلنة خمت�سة؟

• الدعم الفنى املتاح؟	

• املوارد املخ�ص�صة لتحليل النوع ؟	

• مدى معرفة اأ�صاليب التحليل ؟	

5. اال�صتفادة من 
النتائج

مراجعة النظام:

• هل مت اال�صتفادة من نتائج التحليل؟	

• اإعادة ت�صميم �صيا�صة جديدة	

• اإعادة تخ�صي�س املوارد	

6. املتابعة والتقييم
اأثر الربنامج/ امل�رشوع على اإدماج النوع

مدى تغطية التقييم لق�صايا املراأة

7. رفع التقرير 
باالإ�صالحات 

املقرتحة

هل يتم اإجراء حتليل منتظم للدرو�س امل�صتفادة

ما التغيري الذى اأحدثته؟ 

هل هناك تغذية مرتدة لدورة الربنامج
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ور�سة العمل (3)

عنا�رص حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع

اأوال :فح�ص ال�سيا�سات.

ثانيا :تق�سيم النفقات.

ثالثا :تقييم الربامج/ امل�رصوعات.
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اأوال : فح�ص ال�سيا�سات العامة
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اأهمية حتليل ال�سيا�سات العامة للقطاع

يجيب حتليل ال�سيا�سات على االأ�سئلة التالية: •

هل ت�صاعد التوجهات اال�صرتاتيجية احلالية على التحفيز ودعم خطط التنمية وحتقيق اأهدافها اأم تعوقها؟ [

ما هي الق�صايا ذات االأولوية لالإ�صالح يف �صوء اأثر اال�صرتاتيجيات احلالية على اأهداف التنمية؟ [

ما هي االآثار التي يجب اأن توؤخذ يف االعتبار عند تقدمي مقرتحات االإ�صالح املمكنة؟ [

كيف توؤثر ال�صيا�صات احلالية على كل من املراأة والرجل ب�صكل خمتلف؟ [

وت�ساعد االإجابة على هذه االأ�سئلة متخذي القرارات بعدة طرق: •

حتديد الق�سايا التي تتطلب مزيًدا من الفح�ص والدرا�سة خا�سة عندما يتم حتديد نقاط �سعف يف اإحدى ال�سيا�سات  [

اأو القوانني اأو القرارات.

حتديد التوجهات العامة لالإ�صالح يف ال�صيا�صات اأو الت�رشيعات واالأطر التنظيمية واالإدارية. [

اإبراز ق�صايا عدم االإن�صاف طبقا ملنظور النوع االجتماعي. [
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ي�صتهدف هذا التحليل بيان االآثار املختلفة لل�صيا�صات والقوانني والت�رشيعات واالإجراءات االإدارية يف اجلهة  •

على كل من املراأة والرجل، واقرتاح اإدخال اإ�صالحات معينة تعالج �صور التمييز �صد املراأة.

وتوفر هذه االأداة ملتخذي القرارات و�صانعي ال�صيا�صات فح�ًصا دقيقا ملكونات �صيا�صة اجلهة والتي ت�صمل:  •

القوانني والت�رشيعات واالإجراءات االإدارية.

عنا�رص حتليل ال�سيا�سات العامة للقطاع  

مراجعة أوضاع املرأة في القطاع/ الوزارة.. 1

و�صف املراكز املتباينة لكل من املراأة/ الرجل، �صواء من حيث قوة العمل داخل الوزارة اأو من حيث اخلدمات  •

التي توفرها.

يف  • تدخل  التي  لالألفية  االإمنائية  واالأهداف  االأ�صا�صية  االأهداف  جتاه  الوزارة  قطعته  الذي  املدى  حتديد 

اخت�صا�س اجلهة.

حتليل مدى مالءمة السياسات احلالية لتحقيق أهداف األلفية وعالج الفجوات النوعية.. 2

و�صف لل�صيا�صة العامة للجهة جتاه االأهداف امل�صوؤولة عنها ودورها يف حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية  •

اإن وجدت.

هل تكفي هذه اخملصصات لتحقيق التزام احلكومة نحو األهداف املسؤولة عنها؟. 3

حتديد عدد الذكور واإلناث الذين استفادوا من اخلدمة وتكلفة االستفادة.. 4

حتديد االأن�صطة اأو االعتمادات التي مت تخ�ص�صيها. •

تقييم اآلثار طويلة املدى على كل من املرأة والرجل املترتبة على السياسات املتبعة، وحتديد مدى التغير . 5
)التحسن أو التدهور (الذي طرأ على حياتهم.

• الن�صاء والبنات، و�صد 	 اإعادة تخ�صي�س املوارد للتعامل مع االحتياجات امللحة للفقراء من  التحليل  يقرتح 

الفجوة النوعية.
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االأبعاد املختلفة لتحليل ال�سيا�سات

يوجد بعدان رئي�صيان لتحليل ال�صيا�صات العامة ي�صم كال منها جمموعة من العنا�رش التي ميكن اأن ت�صاعد  •

يف فح�س وتقييم ال�صيا�صة من منظور النوع االجتماع، يتعلق البعد االأول بال�صيا�صة واالإجراءات واالآثار 

املرتتب عليها وانعكا�صاتها، اأما البعد الثاين فيتعلق بطبيعة ال�صيا�صة، وهل هي �صيا�صة كلية اأم قانونية اأم 

اإدارية.

تقدم نتائج حتليل ال�صيا�صة يف �صكل تقرير فرعي مع م�صفوفة خمت�رشة، ومناق�صة تف�صيلية لعنا�رشها. •

وتعد امل�صفوفة لبيان م�صوؤوليات اجلهة واالآثار املرتتبة على ال�صيا�صة خا�صة على املراأة.

للنوع امل�ستجيبة  املوازنة  حتليل   - عملى  دليل   



املالية وزارة 
41

البعد االأول: ويتعلق بجوانب فح�ص ال�سيا�سة واآثارها:

ال�سيا�سة اأو االإجراء:. 1

لتحقيق  اجلهة  تتخذها  التي  التنظيمية  االإجراءات  اأو  الت�رشيعات  القوانني،  ال�صيا�صة،  م�صمون  حتديد  يتم  وفيه 

اأهدافها، والتي يكون لها تاأثري على املراأة �صواء ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

الغر�ص:. 2

ويتم خالل هذا البعد الفرعي و�صف الغر�س من ال�صيا�صة اأو االإجراء، وبيان ما اإذا حتقق بالفعل من عدمه.

اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ:. 3

يتم حتديد االإدارة اأو اجلهة امل�صوؤولة عن تنفيذ ال�صيا�صة اأو االإجراء.

حتديد االآثار على املراأة:. 4

يتم حتديد اآثار ال�صيا�صة على املراأة خا�صة على النواحي االقت�صادية ومتكينها وو�صعها يف العمل، وقد ميتد حتليل 

االآثار اإىل م�صتوى االقت�صاد الوطني.

املقرتحات: . 5

ي�صم العمود االآخري ما الذي ميكن عمله يف مواجهة مثل هذه االآثار اأو االنعكا�صات على املراأة.

البعد الثاين: ويتعلق بنوع ال�سيا�سات اأو االإجراءات:

يتعلق بنوع وطبيعة ال�صيا�صة احلكومية، وي�صم:

�سيا�سات تتعلق بال�سيا�سة الكلية:. 1

يتعلق التحليل هنا باأية اآثار على امل�صتوى القومي.

�سيا�سات ذات طبيعة قانونية:. 2

ي�صمل مناق�صة الق�صايا القانونية الوارده يف القانون، حيث قد تكون هناك م�صاواة يف القانون، كاحلق يف امللكية، 

ولكن يحول بينها وبني التنفيذ عوامل بيئية وثقافية وتقاليد موروثة.

�سيا�سات ذات طبيعة تنظيمية/ اإدارية:. 3

يتعلق بالق�صايا االإدارية والتنظيمية ومبا ت�صدره احلكومة من قرارات تنظيمية تطبق على م�صتوى االأ�رشة اأو 

املن�صاأة، ويكون لها تاأثري على ممار�صة االأعمال اأو القواعد التي تنظم احل�صول على خدمة اأو ائتمان.
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تدريب عملي

م�سفوفة تقييم اآثار ال�سيا�سة

التحليل

اأنواع

ال�سيا�سات

ال�سيا�سة اأو 

االإجراء
االآثار واالنعكا�ساتاجلهة املنفذةالغر�ص

ما الذي ميكن 

عمله؟

جوانب كلية
�سيا�سات 

توظيف

حماية املراأة 

واالأطفال 

وال�سباب

وزارة العمل

- منع املراأة من 

ممار�سة بع�ص 

االأعمال

- منع املراأة من 

العمل ليال

؟

جوانب 

قانونية
قانون امللكية

حماية احلقوق 

وتنظيم امللكية

املحاكم 

ووزارة العدل

قد حتول التقاليد 

دون متكني املراأة
؟

منح االئتمانجوانب اإدارية

ت�سجيع 

امل�رصوعات 

ال�سغرية

ال�سندوق 

االجتماعي 

للتنمية

�سعوبة ح�سول 

املراأة على االئتمان 

ب�سبب ال�سمانات

؟

املطلوب مناق�سة:

ما جاء يف هذه امل�سفوفة التي تت�سمن ثالثة �سيا�سات كلية وقانونية واإدارية.

بيان ما ميكن عمله، وو�سع بع�ص التو�سيات ملعاجلة تلك االآثار ومنع �سور التمييز �سد املراأة
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ق�سية للمناق�سة

ن�ساط  فح�ش  لكن  حمايد،  وب�سكل  اجلن�سني  من  لل�سباب  قرو�سا  للتنمية  االجتماعي  ال�سندوق  يقدم 

ال�سندوق �سوف ي�سفر عن فجوة نوعية وا�سحة يف عدد وحجم القرو�ص املقدمة للمراأة.

ناق�ش هذه الق�سية م�ستخدما م�سفوفة حتليل ال�سيا�سات احلكومية يف �سوء ما يلي:

من  • اأكرث  الكلي  االقت�صاد  اأداء  على  ال�صيا�صة  باأثر  ال�صيا�صات  و�صانعي  القرارات  متخذي  يهتم  ما  عادة 

اهتمامهم باأثرها على رفاهة واأو�صاع فئة معينة داخل االقت�صاد الوطني وخا�صة الفئات املهم�صة وعلى 

راأ�صها املراأة.

وب�رشف النظر عن وجود اآثار �صلبية من عدمه لل�صيا�صات على املراأة، فاإن هناك اعتقاد لدى امل�صوؤولني باأن  •

ال�صيا�صات العامة ذات اأثر حمايد على املراأة، اأو اأن العقبات التي تواجه املراأة لي�صت جوهرية اأو هامة.

كذلك فاإن االآثار املختلفة الأي �صيا�صة من منظور النوع االجتماعي ال تكون وا�صحة على م�صتوى ال�صيا�صات،  •

واإمنا تظهر جلية على امل�صتوى التنفيذي واالإداري عندما توؤدي االجتاهات الثقافية اإىل نوع من التميز �صد 

على  احل�صول  اأو  العمل  يف  للمراأة  متكافئة  فر�س  دون  حتول  حمددة  عقبات  اإىل  مبا�رشة  وتتحول  املراأة، 

اخلدمات املالية كالقرو�س.
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ثانيا : تق�سيم النفقات 
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ت�سنيف النفقات / االعتمادات

يتم ت�سنيف االعتمادات املخ�س�سة لالإنفاق كما يلي:

م�رصوفات ت�ستهدف املراأة على وجه التحديد:. 1

كل امل�رشوفات/ االعتمادات املخ�ص�صة الأن�صطة ت�صتهدف املراأة/ البنات حتديًدا باملقارنة مع الرجل/ االأوالد. •

بناء مدار�س للبنات. [

برامج الرعاية ال�صحية للمراأة اأو االأ�رشة. [

برامج لعالج اأمرا�س ن�صائية. [

االئتمان املقدم للمراأة لتنفيذ م�رشوعات �صغرية. [

م�رصوفات لتحقيق فر�ص مت�ساوية للعمل:. 2

برامج م�صممة لتدريب املراأة. •

برامج اإعداد قيادات ن�صائية. •

توفري ريا�س الأطفال االأمهات العامالت. •

م�رصوفات اأخرى:. 3

اأهداف امل�صاواة  • اإذا كانت حتقق  اأثر امل�رشوفات االأخرى التي ال تندرج حتت النوعني ال�صابقني، وما  تقييم 

النوعية

:

التاأكد من حتقيق مبداأ امل�صاواة يف خم�ص�صات التعليم. [

حتديد الفئات امل�صتفيدة من اخلدمات التي تقدم لل�صباب.

للنوع امل�ستجيبة  املوازنة  حتليل   - عملى  دليل   



املالية وزارة 
46

الغر�ص من تق�سيم النفقات من منظور النوع االجتماعي

ملاذا تق�سيم امل�رصوفات/ االعتمادات؟

اإىل . 1 العامة  املوازنة  خالل  من  ترجمتها  يتم  لكن  �صيا�صات،  �صكل  يف  االأ�صا�صية  توجهاتها  احلكومة  ت�صيغ 

خم�ص�صات واعتمادات حول منط تخ�صي�س املوارد بني اال�صتخدامات املختلفة.

تعك�س امل�رشوفات/ االعتمادات روؤية احلكومة حول منط تخ�صي�س املوارد بني اال�صتخدامات املختلفة.. 2

اأي . 3 اأولويات ال�صيا�صات احلكومية، واإىل  اأي مدى تعك�س املوازنة  اإىل  يبني حتليل امل�رشوفات ح�صب النوع 

مدى تعك�س املوازنة املراكز املختلفة للمراأة والرجل، البنت والولد يف املجتمع.

حيث  من  التمييز  من  نوع  على  تنطوي  واالعتمادات  املخ�ص�صات  كانت  اإذا  ما  بيان  التحليل:  هذا  من  الغر�ص 

النتائج واالآثار على:

الفئات ال�صعيفة واملهم�صة والتي تعاين من التمييز خا�صة املراأة. •

متو�صط ن�صيب الفرد من االإنفاق يف كل فئة عن كل خدمة. •

حتديد ما ميكن اتخاذه من خطوات للحد من الفجوات النوعية. •
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تدريب على تقييم امل�رصوفات/ االعتمادات

نفذت اإحدى الوزارات برناجما تدريبيا للعاملني باإحدى القطاعات، ومت ت�صميم الربنامج بحيث يكون يف . 1

اإمكان اأي من الن�صاء والرجال العاملني بالقطاع االلتحاق بالربنامج، بغر�س تنمية املوارد الب�رشية وت�صجيع 

م�صاركة العاملني.

وتتمثل خمرجات هذا الربنامج يف عدد الذين التحقوا بالربنامج واأكملوا عملية التدريب �صواء من االإناث اأو . 2

الذكور، االأمر الذي ميكن معه تقييم الربنامج من حيث حتقيق االأهداف، وعدم التمييز بني املراأة والرجل.

وميكن تقييم االأثر املتحقق من خالل االإجابة على ال�صوؤال التايل:. 3

ثم ماذا؟ ما هو االأثر اأو التغيري الذي حتقق بعد تنفيذ هذا الربنامج التدريبي؟

وال �صك اأن االأثر االأويل املتوقع من برنامج تدريبي هو التوظف. كما اأن هناك اأثر اآخر يتمثل يف الرتقية ملن 

اجتاز هذه الدورة التدريبية �صواء كان رجال اأو امراأة.

وهنا يجب اإثارة بع�س االأ�صئلة عن عدد املتدربني وعدد الذين اجتازوا الدورة بنجاح، والذين نالوا ترقيات منهم

اإىل تاأثريات اأخرى قد ترتتب على الربنامج، وهو تاأثري الربنامج على . 4 اأثر  اآخر ميكن تقييمه بالنظر  هناك 

الو�صع االقت�صادي للمتدربني وعلى الرواتب ب�صفة اأ�صا�صية:

القطاع، وهل  الرجال والن�صاء يتح�صلون على نف�س م�صتوى االأجر من عملهم يف ذلك  وهل املتدربني من 

تتنا�صب االأجور مع خرباتهم ومهاراتهم؟ وهل هناك فر�س لتويل املراأة منا�صب قيادية اأو العمل يف اإدارات 

ذات عائد مرتفع؟

باالإمكان اأن ميتد التقييم اإىل االآثار االجتماعية املرتتبة على الربنامج التدريبي وما اأحدثه من تغيري يف و�صع . 5

املراأة يف العمل اأو يف و�صعها داخل اإطار اأ�رشتها نتيجة املكا�صب التي عادت على االأ�رشة وعلى �صحة وتغذية 

االأبناء وتعليمهم �صواء من حيث االأجر اأو من حيث املن�صب االأعلى الذي ترقت اإليه.

اإن مثل هذا التقييم ميكن اأن يرتتب عليه توجيه امل�صوؤولني ل�رشورة توخي العدالة النوعية عند تقرير مثل 

هذه الربامج اأو قد يرتتب عليه اإعادة توزيع املخ�ص�صات.
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ثالثا : تقييم الربامج/ امل�رصوعات
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اأهداف تقييم الربامج / امل�رصوعات

الربنامج عبارة عن جمموعة من امل�رشوعات لتحقيق اأحد االأهداف اال�صرتاتيجية الواردة يف ر�صالة اجلهة. •

امل�رشوع عبارة عن االأن�صطة التي يتم ح�صد املوارد من اأجل امل�صاهمة يف حتقيق اأهداف الربنامج. •

ميكن ح�رص اأهداف التقييم فيما يلى:

ي�صتهدف التحليل بيان تاأثري امل�رشوع على النا�س، حيث اأنه نادًرا ما يكون تاأثري اأي م�رشوع واحد على كل . 1

من املراأة والرجل.

م�صتوياتها . 2 حت�صني  على  املراأة  قدرات  على  امل�رشوع  يوؤثر  وكيف  االجتماعي  النوع  بُعد  على  الرتكيز  يتم 

املعي�صية.

يعرف الهدف اال�صرتاتيجي على اأنه “النتيجة التطويرية االأ�صا�صية التي ميكن حتقيقها اأو التي يتم ال�صعي . 3

لتحقيقها”.

يحاول املنهج اأن يجيب على ال�صوؤال التايل: كم امراأة وكم رجل ي�صملهم امل�رشوع ويتاأثرون به؟. 4

ويوفر التحليل معلومات حتى نتتبع هذه االآثار خالل حياة امل�رشوع، واإمكان اإجراء تعديالت عليه.. 5
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الت�سل�سل الهرمي لعنا�رص الربنامج/ امل�رصوع

الغايات

االأهداف 

الفر�ص

املخرجات

االأن�سطة

املدخالت
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تعريف عنا�رص الربامج/ امل�رصوعات

يجري هذا التحليل على م�رصوفات اأي وزارة اأو برنامج اأو م�رصوع. [

عنا�رص التقييم: [

املدخالت: عبارة عن املوارد الالزمة لتحقيق االأهداف، وت�صمل املوارد املالية اأو االعتمادات/ امل�رشوفات، . 1

وغريها من املوارد الب�رشية.

مت . 2 التي  اأو  توفريها  املخطط  اخلدمات  يف  وتتمثل  االأهداف،  لتحقيق  الالزمة  االأعمال  عن  عبارة  االأن�سطة: 

توفريها، مثل: اخلدمات ال�صحية، التعليم والتدريب، برامج ائتمان، وامل�صاعدات االجتماعية.

االأن�صطة، . 3 من  معينة  جمموعة  عن  الناجمة  االأعمال  نتائج  اأو  حمددة،  منتجات  هي  والنتائج:  املخرجات 

وتتطلب ر�صد كمي/ اأو نوعي ملا اأ�صفر عنه الربنامج/ امل�رشوع/ النفقة. يتم حتديد امل�صتفيدين من اخلدمة، 

والتغيري الذي حدث يف حياتهم، مثل: عدد املر�صى الذين مت عالجهم – امل�رشوعات التي مت دعمها وتوفري 

الدعم لها – االأطفال الذين اأنهوا تعليمهم – مقدارة الزيادة يف الدخول.

االآثار: عبارة عن النهاية املتوقعة للم�رشوع ور�صد لالإجنازات الفعلية باملقارنة مع االأهداف، مثل التح�صن . 4

يف امل�صتوى ال�صحي، زيادة تناف�صية امل�رشوعات – انخفا�س م�صتوى الفقر.
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خطوات تقييم الربامج / امل�رصوعات

من منظور النوع االجتماعي

اخلطوة االأوىل:

واالآثار  • الربنامج  امل�رشوع/  يف  امل�صاركون  حول  الربنامج  امل�رشوع/  مراحل  خالل  االأ�صئلة  بع�س  اإثارة 

املرتتبة عليه.

ونتائج  • اآثار  على  توؤثر  بالنوع  املرتبطة  االختالفات  كانت  اإذا  ما  تقييم  هو  االأ�صئلة  هذه  من  الغر�س 

اأي درجة يكون هذا التاأثري. امل�رشوع/ الربنامج، واإىل 

وت�صمل هذه االأ�صئلة ما يلي: •

من هم االأ�صخا�س الذي حتتاج للو�صول اإليهم لتحقيق اأغرا�س امل�رشوع/ الربنامج؟ [

ما اأهمية ذلك؟ [

ما هي االختالفات التي �صيحدثها امل�رشوع/ الربنامج اإذا ما مت اإ�رشاك املراأة والرجل يف االأن�صطة؟ [

كيف ميكن الو�صول اإىل الفئات املهم�صة من الن�صاء؟ [

هناك و�صائل خمتلفة تعد �رشورية للو�صول اإىل تلك الفئات، خا�صة يف ظل القيود االجتماعية والثقافية حول 

اأدوار املراأة، وقدرتها للو�صول اإىل اخلدمات.

ماذا حدث؟ [

يجب اأن تتوفر املعلومات الالزمة لتحديد امل�صاركني والنتائج املتحققة، كذلك من املهم اأن تعرف مدى حتقق 

النتائج املتوقعة، واإذا مل تتحقق فلماذا؟ وما هو التغيري املطلوب؟
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اخلطوة الثانية: حتليل البيانات

ح�صب  • وبيانات  موؤ�رشات  توفري  الربنامج  امل�رشوع/  حتليل  عند  االعتبار  يف  االجتماعي  النوع  اأخذ  يتطلب 

النوع الإجراء التقييم املطلوب.

ت�صاعد البيانات من هذا النوع على �رشح وحتليل االأثر والنتائج على املراأة باملقارنة مع الرجل. •

هذه  • من  امل�صتفيدين  اأو  الربنامج،  امل�رشوع/  اأن�صطة  يف  نوع  كل  من  امل�صاركني  عدد  البيانات  هذه  ت�صمل 

االأن�صطة ونتائجها.

حتديد اأدوار كل من املراأة والرجل فيما يتعلق: •

مب�صاركتهم يف االأن�صطة من حيث اتخاذ القرارات والتنفيذ وتلقي اخلدمة. [

باأنواع االأن�صطة التي ي�صاركون فيها. [

كيف مت التعامل مع معوقات ا�صتفادة املراأة من االأن�صطة والنتائج واالآثار.
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اخلطوة الثالثة: حتديد االآثار على املراأة والرجل.

ميكن حتديد مدى ا�صتفادة املراأة باملقارنة مع الرجل من خالل توفري هذه املعلومات:

حتديد امل�صاركون/ امل�صتفيدون من امل�رشوع/ الربنامج، اأي حتديد امل�صتفيدون وكيفية اال�صتفادة.. 1

وهل الفائدة التي عادت على كل من املراأة والرجل من الفئات امل�صتهدفة تتنا�صب مع االحتياجات  [

اخلا�صة بكل منهم واأعدادهم، وهل هناك اختالف يف املنافع واملزايا؟

وهل ميكن زيادة العائد من امل�رشوع/ الربنامج اإذا زاد عدد امل�صاركني من الن�صاء/ البنات، اأو اإذا  [

مت تطوير اأ�صلوب تقدمي اخلدمة اأو تنفيذ الربنامج/ امل�رشوع.

ملاذا كان هناك تباين يف اأعدد امل�صاركني/ امل�صتفيدين ويف املنافع بني املراأة والرجل يف اإطار الفئات امل�صتهدفة.. 2

ما الذي ميكن عمله لتاليف التباين يف اأعداد امل�صاركني اأو امل�صتفيدين وتاليف التمييز يف توفري تلك اخلدمات؟ . 3

وميكن يف هذه احلالة اقرتاح �صبل زيادة امل�صتفيدين اأو امل�صاركني ممن يقع عليهم متييز

كيف ميكن قيا�س اأثر التقدم والتح�صن يف اأحوال الفئات امل�صتهدفة؟ وما هي اأهم هذه املوؤ�رشات التي ت�رشح . 4

االآثار املرتتبة على امل�رشوع اأو الربنامج على امل�صاركني وامل�صتفيدين؟

هذه اخلطوات ت�صتخدم لتحليل املوؤ�رشات وتقييم نتائج امل�رشوع/ الربنامج وما هي االآثار املتحققة وهل 

هناك حاجة الإجراء اأي تعديالت اأو تو�صيات.

ويعترب تقييم االآثار املرتتبة عن امل�رشوع/ الربنامج على الفئات امل�صتهدفة يف قلب عملية اإعداد التقرير.

اخلطوة الرابعة: اإعداد تقرير عن االآثار املرتتبة على امل�رصوع/ الربنامج.

تاأثرت  وكيف  منها،  اال�صتفادة  مدى  وبيان  وتقييمها  امل�رشوع  على  املرتتبة  االآثار  حتديد  من  االنتهاء  بعد 

يتخذ بغر�س حت�صني  اأن  ما يجب  االآثار وبيان  بتلك  تقرير  اإعداد  يتم  االجتماعي،  النوع  باالختالفات بني 

فاعلية امل�رشوع/ الربنامج و�رشورة اأخذ البُعد االجتماعي عند ت�صميم امل�رشوعات واإعداد الربامج اأو حتى 

تخ�صي�س امل�رشوفات.

ويعد توفري البيانات الالزمة الإجراء هذا التحليل اأمًرا اأ�صا�صيا خا�صة ما يتعلق باأثر امل�رشوع/ الربنامج على 

كل من املراأة والرجل.
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 منوذج حتليل برنامج تنظيم االأ�رصة

الهدف من الربنامج: حت�سني اأحوال االأ�رص الفقرية

برنامج تنظيم االأ�رصةنطاق التحليل

املدخالت

االعتمادات املالية. •

املوارد الب�رشية. •

موارد اأخرى. •

االأن�صطة

بناء م�صتو�صفات ومراكز �صحية. •

توعية جمتمعية. •

املخرجات/ النتائج

عدد املرتددين/ الزيارات. •

زيادة حاالت الوالدة حتت اإ�رشاف طبي. •

االآثار

تراجع معدالت االإجناب. •

اإنخفا�س وفيات احلوامل. •

انخفا�س وفيات االأطفال عند امليالد. •

التو�صيات

الوعي الثقايف والديني. •

الو�صول اإىل اخلدمات. •

مدى جودة اخلدمات. •
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ق�سية للمناق�سة

كيف ميكن اال�ستفادة من حتليل النوع

لتح�سني وزيادة فاعلية حتقيق االأهداف؟

يلي  فيما  عليك  �صنعر�س  العامة،  اخلدمات  وتقدمي  احلكومي  العمل  جمال  يف  عملية  خربة  �صاحب  باعتبارك 

الو�صع الدميوغرايف لالأ�رشة امل�رشية ال�صتخدامه يف حتليل برنامج تنظيم االأ�رشة باعتباره ق�صية قومية ذات 

اأبعاد اقت�صادية واجتماعية.

• الهدف: تخفي�س معدل منو ال�صكان من خالل زيادة االأ�رشة التي تطبق تنظيم االأ�رشة.	

• املالحظات االأ�سا�سية: 	

تباين موقف كل من املراأة والرجل جتاه تنظيم االأ�رشة.. 1

تعدد طرق ح�صم هذا التباين واأثره على القرار النهائي لتنظيم االأ�رشة.. 2

من املنا�صب اأن منيز فيما بني املناطق الريفية واحل�رشية من حيث التوجهات واالإدراكات والثقافات.. 3

• عادة ما يتم تق�صيم حمافظات م�رش اإىل 4 مناطق جغرافية:	

حمافظات ح�رشية. [

�صمال م�رش، تق�صم اإىل ريف وح�رش. [

�صعيد م�رش، تق�صم اإىل ريف وح�رش. [

املحافظات احلدودية. [

• و�سع املراأة والقرارات املتعلقة باالأ�رصة:	

وفقاً للتباينات يف االجتاهات والثقافات ميكن تق�صيم م�رش دميوغرافيا اإىل 6 اأق�صام:

املحافظات احل�رشية.. 1

احل�رش يف الدلتا.. 2

الريف يف الدلتا.. 3

احل�رش يف ال�صعيد.. 4

الريف يف ال�صعيد.. 5

املحافظات احلدودية.. 6
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• معدل اخل�سوبة ح�سب املناطق الدميوغرافية:	

ال�صمان  العزوة، ونوعا من  اأو  للعمل وللقوة االقت�صادية  الزراعية م�صدًرا  الريفية  املناطق  االأطفال يف  يعترب 

االجتماعي عند �صيخوخة الوالدين.

لذلك فاإن معدل اخل�صوبة يكون مرتفعا يف املناطق الريفية مقارنة باحل�رش، �صواء ب�صبب الطلب املرتفع على 

االأ�رشة الكبرية، اأو �صعوبة النفاذ واحل�صول على خدمات تنظيم االأ�رشة.

وت�صتمر الرغبة يف تكوين اأ�رشة كبرية يف الريف حتى يف ظل عدم وجود فر�س عمل كافية مما ي�صكل دافعا على 

الهجرة اإىل املدن بحثا عن فر�س عمل وحياة اأف�صل.

• ن�سبة االأزواج اأو الزوجات الراغبني يف تنظيم االأ�رصة:	

يرتبط االرتفاع يف معدل اخل�صوبة يف الريف مبعدالت الزواج والرغبة يف تكوين اأ�رشة ممتدة، وبالتايل فاإن قرار 

للمراأة وحدها بل عادة ما تخ�سع ل�سغوط من  اإجناب االأطفال �سواء  من حيث التوقيت والعدد ال يعد قراراً 

حميط االأ�رشة ويوؤثر ذلك بال�رشورة على معدل ا�صتخدام اأ�صاليب تنظيم االأ�رشة ومدى قناعة االأبوين بذلك.

كذلك يالحظ تباين دور االأبوين ح�صب نوع االأ�رشة واالإقليم كما يحدث اختالف يف االآراء خا�صة يف �صعيد 

ودلتا م�رش.

يعني ذلك اأن الطلب على تنظيم االأ�رشة يعد منخف�ًصا ب�صكل حملوظ يف �صعيد م�رش عنه يف الدلتا، ويف الريف 

عنه يف احل�رش، كما اأن هناك عدم اتفاق ظاهر بني االأزواج يف �صعيد م�رش حول تنظيم االأ�رشة.

• متو�سط حجم االأ�رصة:	

ت�صري البيانات اإىل اأن االأزواج اأقل رغبة نحو حتديد حجم االأ�رشة من الزوجات. 

يرغب االأزواج يف اأ�رش كبرية عن الزوجات.

ويتباين متو�صط عدد االأبناء التي يرغب االأزواج والزوجات يف اإجنابها.

اإجماال فاإن عدد اأفراد االأ�رشة املثايل يزيد لدى الرجال عن الن�صاء ويرتفع يف الريف عنه يف احل�رش ويف ال�صعيد 

عنه يف الدلتا.

وقد لوحظ اأن معدل اخل�صوبة االإجمايل يف م�رش كان 3.9 (عام 2002) م�صرًيا اإىل اأن عدد االأطفال لدى كثري من 

االأ�رش امل�رشية يزيد عن االأطفال الذي يرغب فيه اأحد اأو كال الزوجني.
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ويعني ذلك اأن هناك طلبا مل يتم تلبيته على تنظيم االأ�رصة. (علق على ذلك)

وي�صتخل�س من ذلك اأن خدمات تنظيم االأ�رشة والتكنولوجيا ال�صائدة يجب اأن تتاح للجميع وتكون �صهلة يف 

الو�صول اإليها وا�صتخدامها.

لكن ذلك لن يكون كافيا يف حد ذاته، بل يجب اأن تقلل من الطلب على االأطفال لدى كثري من االأ�رش خا�صة االأ�رش 

الريفية حيث ال يزال االأطفال ميثلون اأ�صوال اإنتاجية وحمال للتفاخر والعزوة و�صمانا لل�صيخوخة.

• قوة تاأثري ونفوذ املراأة حول عدد اأفراد االأ�رصة:	

من اأجل تقليل الطلب على االأطفال بفاعلية اأكرب البد من اإدراك اأن هناك فروقا بني الرجال والن�صاء فيما يتعلق 

بالرغبة يف احل�صول على اأطفال واأن هناك اأ�صخا�صا اآخرون يوؤثرون يف هذه العملية.

ومن املالحظ اأن االأزواج ال يتفقون مع زوجاتهم حول عدد االأبناء، لكن ما هي اإمكانات االأزواج يف التاأثري على 

الزوجات؟

ت�صري البيانات اإىل انخفا�س قدرة الزوجة على اإبداء الراأي يف عدد اأفراد االأ�رشة اأمام االآخرين، خا�صة عندما ال 

تتفق مع زوجها يف الراأي.

الن�صبة  هذه  لكن  االعتبار،  يف  الزوجة  راأي  اأخذ  على  موافقون  االأزواج  من   4/5 يوجد  احل�رشية  املناطق  يف 

ترتاجع يف املحافظات االأخرى يف الريف عن احل�رش ويف ال�صعيد عن الدلتا.

نحو 1/2 االأ�رش يف ريف ال�صعيد ال ي�صمح للزوجات مبخالفة االأزواج ب�صكل علني.

(يف  • االأطفال  عدد  حتديد  يف  للزوج  االأخرية  الكلمة  اأن  يرون  الذين  والزوجات  االأزواج  ن�سبة 

احل�سول على طفل اإ�سايف من عدمه) 

الن�صبة يف املحافظات احل�رشية وح�رش الدلتا تعد منخف�صة ب�صكل ملحوظ لكال الزوجني.

الن�صبة مرتفعة يف ال�صعيد واملناطق الريفية، ففي املناطق الريفية بال�صعيد ت�صل الن�صبة بني االأزواج اإىل %60، 

الكلمة  له  تكون  اأن  يجب  الزوج  اأن  يعتقدون  االأزواج   1/2 نحو  فاإن  ال�صعيد  يف  احل�رشية  املناطق  يف  وحتى 

النهائية يف احل�صول على طفل اإ�صايف.

هناك تباين �صديد يف اآراء كل من االأزواج والزوجات يف ال�صعيد عنه يف باقي االإقاليم.

ميكن اأن ن�صتخل�س من ذلك اأن ال�صيطرة الذكورية على القرارات االأ�رشية ال تزال عالية يف ال�صعيد.

هذه النقطة يجب حتليلها بعمق قبل عمل اأي تو�صيات خا�صة بال�صيا�صات، فاإذا كانت ن�صبة عالية من الرجال يف 

�صعيد م�رش يتخذون القرارات النهائية حول عدد االأطفال يف االأ�رشة، واإذا كان هوؤالء الرجال يرغبون يف مزيد 

اأن الرجال لديهم نفوذ وتاأثري قوي على ا�صتمرار ارتفاع معدل  اأكرث من زوجاتهم، لذا ي�صتنتج  من االأطفال 

اخل�صوبة يف �صعيد م�رش.

املناطق  يف  االأ�رشة  تنظيم  على  الطلب  زيادة  يف  للم�صاعدة  التدخل  ا�صرتاتيجيات  يف  املعلومة  هذه  اإدماج  ميكن 

االأكرث احتياجا.
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• االنعكا�سات على ا�سرتاتيجيات تخطيط االأ�رصة يف م�رص:	

بعد العر�س ال�صابق ُيرجى اإبداء الراأي يف و�صع ا�صرتاتيجية فاعلة لتنظيم االأ�رشة يف م�رش، يف �صوء احلقائق 

التالية: 

زيادة اهتمام الرجال بق�صايا تنظيم االأ�رشة واآثارها، ثم ال بد اأن يكونوا هدف لربامج تنظيم االأ�رشة.. 1

تدعيم موقف املراأة فيما يتعلق بالتخطيط لالأ�رشة واأن يكون لها �صوت مت�صاٍو يف قرارات تنظيم االأ�رشة.. 2

تطوير ا�صرتاتيجية لتقليل الطلب على االأطفال، اإ�صافة اإىل زيادة منافذ الو�صول اإىل خدمات تنظيم االأ�رشة.. 3
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